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مةمقلى

مقئهق

الاولينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

اجمعين.وصحبهالهوعلى،والاخرين

منالثالثةالطبعةمقدمةفيالكرامالقراءوعدتقدفكنتوبعد،

قبل"قرونسبعةخلالتيميةابنالاسلامشيخلسيرةلجامعا"كتاب

شرطعلىالتيالتراجممناستجدمابإصدارخلت=سنواتاربعنحو

تسميتهواقترحتمفرد،كتابفيفيهنلحقهلممما"..لجامع"اكتاب

."...لجامعا"تكملة:الاناسميهأنورابت."...لجامعا"ذيلب

إدخالهاوعدم،مستقلكتابفيالتراجمهذهإفرادفيوالسبب

الطبعةعندهكانمنيحتاجلان."=..لجامعا"منمواضعهافي

اليهيضمانيكفيهبل،الزياداتهذهلاجلطبعتهتغييرلىامنهالسابقة

التكملة.هذه

متنوعةوهي،ترجمةعشرةإحدىالاناستجدتالتيوالتراجم

منالمستخرجةومنها،التقليديةالترجمةفمنهاوالمقاصد،الأغراض

نظماسوالعنلجواباومنها،معينإماممصنفاتاوالتاريخيةالكتب

مرتبةحدة1وواحدةعليهاالضوءوسنلقي.عنهالدفاعفيومنهانثرا،او

مؤلفيها:وفياتتواريخعلى



تيميةابنلسيرةالجامعتكملة

اليونينيمحمدبنموسىالدينلقطب،الزمانمراةذيل-76)1(

726(.)تالحنبلي

يؤرخمنهاستفدناالذيلجزءوا،السنينعلىمرتبتاريخوهو

فىبالاحداثحوافلسنواتوهيهـ(71هـ-1)796بينماللفترة

:الكتاببهتميزومما.الاسلامشيخحياة

سنامنهأكبرهوبل،تيميةابنالاسلاملشيخمعاصرمؤلفهأن-1

عشرينمنبأكثرالاسلامشيخمنأكبرفهوهـ(،064)سنةولادتهإذ

والخمسينالسابعةبينماالاحداثهذهيؤرخوهوعمرهوكانسنة)2(.

ماخاصة،بنفسهالاحداثهذهأكثرشهدقدفهو،والسبعينوالحادية

.بالشاممنهاوقع

منغيرهفييوجدلامماالتفاصيلبعضتاريخهفيأن2-

.ذكرهتقدممالىإعائدوهذا.الكتب

أعلقأنرأيتالتيالملحوظاتبعضمنيخللمذلكومع

النص.فيعليها

ظبي،بأبوالثقافيالمجمعطبعةفهي،المعتمدةالكتابطبعةأما

التنبيهمعأخطاءمنفيهاوقعماصلحتوقد،عباسحمزةد.تحقيق

غالئا.عليها

ترجمة.)75(فيهالتراجمعددبلغإذلجامعاتراجملترقيمتكملةالرقمهذا(1)

15(.)صفيكما،تيميةابنشيخنا:يقولذلكمعوهو)2(



مقدمة7
الموجبةالاسباب"ذكر:فيهعنواناعقدالمؤلفانهنايذكرومما

المخطوطالاصلفيوقعلكن"لحنابلةواالدينتقيالشيخلفتنة

لمعليهاوقفمنبعضفلعل.الورقةهذهفيلمامحوب[94]ق

أعلم.فالله،محوهلىإفعمدفيها،مايعجبه

اليتيمية)الدرةالمسماةتيميةابنالاسلامشيخسيرةمننبذة77-

الشافعيالذهبياحمدبنمحمدالدينلشمسالتيمية(،السيرةفي

748(.)ت

الورديابنالدينزيننصوصهامنكثيرانقلالترجمةوهذه

":الجامعضمنالبشر-أخبارفيالمختصرتتمة"في974()ت

الشيخترجمةمننبذةوهذه":ترجمتهاخرفيوقال932-337()ص

الحافظللإمامالتيميةالسيرةفياليتيميةالدرةمنأكثرها،مختصرة

عنوانمعرفةفييفيدمهمنصوهذا."الذهبيمحمدالدينشمس

الذهبي.رسالة

قال.مواضعفي"الدريةالعقود"فيالهاديعبدابنمنهانقلكما

ترجمةفيهذكراخر،مكانفي(الذهبي:)أي"وقال:الهاديعبدابن

")1(.طويلبدهرالشيخوفاةقبل،للشيخطويلة

فوائد:عدةالنصهذاأفادوقد

.تقدمكما،للذهبيالترجمةهذهانتثبيت-1

5(33861،،9)صايضاوانظر(بتحقيقي3-5)ص(الدريةلعقودا"(1)



تيميلأابنلسيرةالجامعتكمللأ

بذلكلصرجكتابمنمنتزعةكانتفلو،مستقلةترجمةأنها2-

ماأنهايؤيدفهذا.الاخرىالذهبيكتبفيشأنههوكماالهاديعبدابن

.."..اليتيميةالدرة"بالورديابنسماه

علىوجدتالتيالذهبيتراجمأطولتعتبربل،طويلةأنها3-

فيليستوفوائدمعلوماتوبها()1(.صفحة1)5:بلغتإذ،الاطلاق

.الاخرىالذهبيكتب

نأإلاكذلكوهو.طويلبدهرالشيخوفاةقبلمكتوبةأنها-4

وصفحتىووقائعأحداثمناستجدماإليهايضيفمازالالذهبي

لجميع.االلهرحم.وجنازتهالاسلامشيخوفاة

أيضا.لهمختصرةترجمة78-

بنأحمدالمحدثالشيخنقلهاالمختصرةالترجمةوهذه

علىبخطه308()2(أو408)تالحنبليالمقدسيالمهندسابنمحمد

لظلاق"والايمانفيوالافتراقالاجتماع"كتابمنخطيةنسخةظهر

مصنفها.خطمننقلهاإنهاخرهافيوقال)3(.تيميةبنالاسلاملشيخ

فقط.صفحاتست"الاسلامتاريخ"ذيلفيترجمتهبلغتبينما(1)

المنهجو"86(،)2/:"اللامعو"الضوء925(،)4/الغمر":"إنباءفيترجمته)2(

.(391)5/الاحمد":

رفمالملكيةلخزانةا-بالرياضالعزيزعبدالملكدارةفيمحفوظةالنسخةهذه)3(

ايمنالاستاذواخص،ليإوإرسالهامنهانسخةبتصويرمشكورينتفضلواوقد)5(،

جمة.الترعلىالوقوففيوسببا،النسخةتصويرفيمبادراكانإذالحنيحن،



ولمقلى

أنهوواضحنقلها،الذهبيكتبأيمنالمهندسابنيذكرولم

العبر""ولا"الاسلامدول"ليسلكن،السنينحوادثعلىمرتبكتاب

".الاسلامتاريخذيل"ولا

ابنالدينزينالمؤرخيصرحأندونالترجمةهذهمننقلوقد

وابن932(.)ص"الجامعضمن-المختصرتتمة"فيالوردي

34(.)صالعقود""فيالهاديعبد

الشافعيحامدبن[للهعبدالدينقوامالشيخارسلهارسالة97-

بخيخبناللهسعدالدينسعدابنالدينزينالقاضيإلىالعراقمن

وعلومه.الاسلامشيخعلىالثناءفيالحنبليالحراني

لابنالاسلامشيخترجمةكتابباخرملحقالرسالةهذهأصل

بتركياهكوبريلينسخة-لهادياعبد

زينالشيخلىإ)1(الشافعيحامدبناللهعبدالشيخأرسلهاوقد

974()تالحنبليبخيخبنالدينسعداللهسعدبنعمرالدين

2(.)الفقهيةلاجتهاداتهوانتصر،بهتخرجوممن،الإسلامشيختلاميذأحد

(22-1445)ص"الاسلامشيخلسيرةلجامعا"فيمضىوقد

قريبة،المالكيرشيقبناللهعبدأبيلىاحامدبناللهعبدمنرسالة

الرسالة.هذهمنمضمونهافي

.الانحتىترجمتهعلىأعثرلم(1)

(.العثيمينت-41-4214)5/:"الحنابلةطبقات"ذيلفيترجمته)2(



تيميةابنلـيرةالجامعتكملة01

حمدأالدينتقيللشيخالصالحونراهامبشراتفيفصل08-

عنالشجاعيعبادبنمحمديرويها،اللهرحمةإلىموتهبعدتيميةابن

ومعاصريه.الشيختلاميذ

وفاته،بعدللشيخرئيتالتيالرؤىمنمجموعةفيهالفصلهذا

:لاسبابهناأدرجناهاوقد.منزلتهورفعةتمتهخاحسنعلىدلالةفيها

شيئاالتراجمتضمينعلىالتاريخيةكتبهمفيدأبواالعلماءألى-1

للمترجم.رئيتالتيوالمناماتالرؤىمن

أبيكالشيخ؛منهوالمقربينالشيخأصحابعنمرويةأنها2-

شيخمنالمقربينأحدوهو974(،)تالمغربيرشيقبناللهعبد

منهاستغلقإذاكانحتى،الشيخبخطبصرلهمكانوممن،الاسلام

رسالةصاحبوهو-،كثيرابنيقولكما-رشيقابناستخرجهشئ

(28231-1)ص"الجامع"فينشزناهاالتي"الاسلامشيخمؤلفات"

خطأ.القيملابنتعزىوكانت

لغيرهوالبقية،رشيقلابنمنهاسبع،عشرةاثنتاالمرويةالرؤىوعدد

الرسالة.فيأسماوهمذكرتممن

الملكمكتبةفيمجموعضمنتقعاعتمدناهاالتيالخطيةونسخته

]2775[.رقمالمحموديةالمكتبةمجموعة-النبويةبالمدينةالعزيزعبد

الدينشمستلميذهكتبمن،تيميةابنالاسلامشيخسيرة81-

751(.)تالحنبليالجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمد

تيمية،ابنالاسلامشيختلاميذأخصمنالقيمابنالإمام



11مقدمة

سواء،مؤلفاتهفييذكرهماوكثيرا)1(.بكلامهومعرفةبهتاثراواكثرهم

منجوانببعضلذكراو،العلميةوفوائدهالفقهيةاختياراتهلذكر

الشيخبترجمةتتعلقفوائدفيهاالتيالمواضعفاستخرجت،حياته

الله.رحمه

العقدواسطةهيالقيمابنكتبمنالمستخرجةالترجمةوهذه

والفوائدالمواقفمنففيها،اليومنخرجهاالتي.(..)التكملةهذهفي

لى.تعااللهشاءإنستراهكمااخر.كتابفيليسماالشيخترجمةفي

جمعهااوراقمنالمواضعهذهاكثراستخراجفياستفدتوقد

ذكرمواضعكلتحويالعليمحمدبنوليدالدكتورالشيخالصديق

خيرا.اللهفجزاه،القيمابنتلميذهكتبفيالاسلامشيخ

رئيسة:اقسامثلاثةلىإشيخهعنالقيمابنذكرهماقسمتوقد

الافتاء.فيومواقفه،العلمفيالشيخمكانة-1

وعبادته.وصفاتهالشيخاخلاق2-

المنكر.عنوالنهيبالمعروفوالامرالشيخ3-

خاصة.عناوينقسمكلوتحت

من(تيمية)ابنالدينتقيللشيخيكنلمولو"حجر:ابنلحافظاقالحتى(1)

صاحبالجوزيةقيمابنالدينشمسالشيخالشهيرتلميذهإلاالمناقب

فيغايةلكان؛والمخالفالموافقبهاانتفعالتي،السائرةالنافعةالتصانيف

552(.)صالوافر"الردعلىتقريظه-لجامع"ا".منزلتهعظيمعلىالدلالة



تيميلأابقلعكةالجامعلكمللأ12

عنهاالمنقولالظبعةذكرمع،القيمابنكتبلىاالنقولوعزوت

-005)ص"الافهام"جلاء:هكذا،الكتابذكرفيهيردموضعأولفي

الفوائد(.عالمدار

الدينلشهاب،تيميةابنالاسلامشيخفيوجوابسؤال82-

783(.)تالشافعيالأذرعيابنأحمد

عنهفاجاب،الاسلامشيخفيالاذرعي)1(لىإوجهسوال

.الاسلامشيخفيهنصفو

ليأرسلهتركيا،فيمجموعضمنورقتينفيالمعتمدةونسخته

الوافر"ب"الردملحقانشروقد.القونويالقضلبوالاستاذالصديق

03-303(.2)ص

القاضي:نظم،تيميةابنكقرمنعلى[لر"فيالعليهالشهب83-

86(.ا)تالشافعيالحمميىالحسنبنموسىبنعمر

القاضيكتبهااللهرحمهالاسلامشيخعنالذبفيقصيدةهذه

أبوالأذرعيالدينشهابالواحد،عبدبنأحمدبنحمدانبنأحمدهو:(1)

ولازم،الذهبيعندوحضروالمزيلحجارامنوسمع807،سنةولد،العباس

علىأقبل.بالأهليةالسبكيعندلهوشهدله،أذنالذيوهو،المصريالقخر

مشهور،مجلدفيوهي،الحلبياتبالمسائلالسبكيوراسلوالاشتغالالإشغال

صادقلجود،اكثير،النفسمنطرحوكان.الحلبيةالبلادفيفماويهواشتهرت

"الدررمنملخصة.الشافعيالفقهفيمصنفاتله،اللهمنالخوفشديد،اللهجة

93(./1)":الكامنة



مظم!13
يقععمنشعراسألهلمنجوابا)1(الشافعيالحمميموسىبنعمر
..".العلية"الشهبوسفاهابهافأجاب...ويكفرهالاسلامشيخفي

بيتا.79فيتقعوهي

واواقعةهوالقصيدةهذهنظمفيللمؤلفالدافعالسببوكان

الاسلامشيختكفيرفيالقولأطلقلما84(1)تالبخاريالعلاءفتنة

علىالعلماءفانبرى"،الاسلام"شيخبلقبهمنوتكفيربلتيميةابن

ناصرابنالشامحافظمنهموكان،عليهللردومذاهبهمبلدانهماختلاف

منأنزعممنعلىالوافر"الردكتابهفي842()تالدمشقيالدين

قصيدتناصاحبمنهمكانثم...كافر".الاسلامشيختيميةابنسمى

.هذه

السخاويشرحه،النظمهذابسببالأذىبعضللمؤلفوقعوقد

".اللامع"الضوفيترجمتهفي

"الردبكتابملحقةقبلمننشرتقدالقصيدةهذهكانتولمن

بعنوانهاتذكرلمإنها492-992()صالاسلاميالمكتبطبعالوافر"

الاخطاءمنجملةفيهاوفعقدأنهكمامولفها،وضعهالذي

.والتصحيفات

القاهريثمالحمميالمخزوميالقرشيالسراجالحسنبنموسىبنعمرهو:(1)

،بلدانعدةفيالقضاءولي،هـ777سنةبهاولد.الحمصيبابنويعرفالشافعي

225(.)3/":اللامع"الضوءفيمطولةترجمتههـ(.861)سنةتوفي



تيميةافيلسيرةالجامعتكملة14

الخيضيريالدينقطبالعلامةنسخةهياعتمدناهاالتيونسختنا

ألفاظهابضبطالمؤلفاعتنىثممؤلفها،علىقرأهافقدهـ(،498)ت

بقلمه.وتصحيحها

36-)ق]8092[رقمبتركيابايزيدمكتبةفيمجموعضمنوهي

وهذه،عليهالتقاريظمنوجملة."..الوافر"الردكتابيحوي(43

الفضلأبوالاستاذالصديقالمجموعهذابإرسالتفضلوقد.القصيدة-

خيرا.اللهجزاهالقونوي

بنحمدأالدينلشهاب،عياضأخبارفيالرياضأزهار84-

.(1401)تلمالكيائيالتلمساالمقريمحمد

الشيخذكرفيهجرىولكن،للشيخترجمةفيهليسالكتابهذا

جملةوذكر،وغيرهالتونسيالبسيليتفسيرمنالمقرينقلهافائدةضمن

نابينتدوراللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخعنوالقصصالاخبارمن

وهي:،عليهخطأأوالشيخعلىكذباتكون

".المغيربيهذاغلا":عياضالقاضيحقفيقالأنه-

السبكيين.ناظرحتىظهورفيزاللاحالهأن-

بنزولهشأنهجلالربنزولتمثيلفيبطوطةابنفريةتكرار-

درجة.درجةالمنبرعن

عليه.وظهراالشيخناظراقدالامامابنيأن-

له.وليسا،للرازي"المحصول"فيقالهمالهبيتيننسبة-



15ملأمقلى

.الكتابحواشيفيالفرىهذهكلعلىعلقتوقد

وتبين،وزيفبهتانمنفيهماعلىللردهناالكتابهذاذكرفكان

تمحيص.ولاعندهتدقيقلامنعندإلاينفقلافيهماأناللهبحمد

ابراهيمبنالرحمنلعبد،الشامفضائلفيالانعامحدائق85-

.(1381)تالشافعيالدمشقيالرزاقعبدابن

سالمبناللهعبدالشيخأخيعليهادلني،مقتضبةترجمةفيه

البطاطي.

الشرنبابليالدينبدرلمحمد،تيميةابنعنالذبفيرسالة86-

.(1821)تالأزهريالشافعي

فيتقع،فيهيطعنمنضدالاسلامشيخعنالدفاعفيوهي

بدبي.للتراثالماجدجمعةمركزعنمصورة،ورقاتثلاث

استوعبطويلتعليقالرسالةمنالاولىالصفحةطرةوعلى

الرسالةلمؤلفالتعليقوهذا.الناسخبخطللصفحةالاربعالحوابد

الاسلامشيخعلىالردودبعضعلىوقفأنه:ومضمونه-يظهرفيما-

-عنده-الأولياءفيقدحهعلىاطلعوأنه،وغيرهالسبكيمن،تيميةابن

الرسالة-صاحبأي-.وأنه..للأشعريةوذمه،ليوالشاذعربيكابن

العقائد.هذهمنبريء

يظهرولا،تلكرسالتهعنتراجعالمؤلفأنهذامنيفهموقد

ماوهذاواضحا،تصريحابهلصرحذلكأرادلوالمؤلفلان؛ذلكلي



تيميلأابقلسيرةالجامعيكملة16

التعليقكتابةمنأسهلفهو،الثلاثالورقاتهذهلاتلفأو،يحصللم

هامشها.فيمالىإوأشرناأبقيناهافلذاهامشها!علىالمطول

ترجمةفييوجدأنالممكنباخروليس،الانوجدناهماآخرهذا

عصرهوبعدعصرهفيكانإذ؛لىتعااللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخ

.الناسوشاغلالدنيامالئ

التواصللىإبالدعوة..."لجامعا"مقدمتفيقلناهماهناكررو

علىالملحوظاتأوالتراجممنيستدركبماسواءالمفيد،العلمي

قلت.مهمابفائدةأفادمنبشكرختمو.تكملته"و""الجامع"

محمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلى

كتبه

العمرانمحمدبنعلي

هـ1431/محرم3/

للتواصل:

طهـ11هث!?ك!!طثح،5أء01حث!ه
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للشرنبابلينيمبةابنعنالذبرسالةمنالأولىالورقة
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26


	تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية
	مقدمة التحقيق
	نماذج من النسخ الخطية


